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ואת  נוח,  כיום את עולם התורה לתיבת  נהוג לדמות 
מה שקורה בחוץ למבול... ובצדק. 

פרנסה,  אפשרויות  כמעט  אין  התיבה  שבתוך  אלא 
מן  יציאה  כלומר  לעבודה,  “יציאה”  מתבצעת  ולרוב 
התיבה אל העולם הגדול, עם החששות של “ויחל נוח 
איש האדמה”, יוצאים לעבוד, ופתאום העולם הערכי 
הרוח  והלך  ודומיה,  משתנה, הראש משתקע באדמה 
הופך לחולין.  לא פלא אם כן שרבים וטובים עומדים 
העוני  שני  ומצד  בבית  העוני  אחד  מצד  ומתחבטים, 
ברוח. הפיתרון קיים אבל הוא לא קל ליישום, “עשה 

תורתך קבע ומלאכתך עראי”.
ללמוד  השעות,  במספר  שונה  לחלוקה  הכוונה  ואין 
תשע שעות ולעבוד שעה, משום שזו הנהגת ה”חסידים 
הראשונים” ש”מתוך שחסידים הם - תורתם משתמרת 
ומלאכתן מתברכת.” ואילו אדם רגיל: “תזרח השמש... 

יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב”.
אלא הכוונה היא שאדם יכול לעבוד ולהתפרנס בכבוד 

ולהישאר בתוך התיבה, הכיצד? 
עליו  ברורים.  מאוד  יעדים  עם  נשאר  שהוא  ידי  על 

לדעת מקרא, משנה ותלמוד. על בוריים.
נכון, הוא יתפלפל פחות, אבל הוא ילמד, הוא ידע, הוא 

יחיה את הדברים.
“עשה תורתך קבע” - זו החלטה פנימית. לאחר מכן 

אפשר גם למצוא דרכים מקוריות. 
לדוגמה, הרי”ף כתב קיצור לרוב חלקי הש”ס, תמצות 
שמשמר את עיקרי הסוגיות וההלכות. וכיום מתרבים 
העובדים שהחליטו לדעת את הש”ס ולכן הם פותחים 
את הגמרא והופכים את רוב דפי המסכת - אל הרי”ף, 

קל לשינון, קל לידיעה. תנסו את זה בבית.
מתי הורוביץשנזכה לשכון באהלי שם.
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ִמן-ַהַּיִין,  ַוֵּיְׁשְּת  ָּכֶרם;  ַוִּיַּטע,  ָהֲאָדָמה;  ִאיׁש  נַֹח,  “וָּיֶחל 
כ-כא(.  ט,  )בראשית  ָאֳהֹלה”  ְּבתֹוְך  ַוִּיְתַּגל  ַוִּיְׁשָּכר, 
של  דמותו  עם  מחמיאים  אינם  אלו  סוקים 

ֹנח – וזאת בלשון המעטה. 
משמעות הרצף היא ששתייתו ְוָשְתיּותו של 
של  מעידה  הרגע,  אותו  של  כהחלטה  באו  לא  ֹנח 
ֹנח  ומתוכננת.  מכוונת  כתכנית  אלא  חולשה,  עת 
בחר לנטוע כרם בכוונה תחילה. כהמשך לכך הוא 
הכין יין, שתה, והשתכר – ובכך הביא על עצמו את 

התוצאות הקשות. 
“ויחל”,  במילה  רמוזה  ֹנח  שמפלת  מוסיפים  חז”ל 
מעמדו,  את  הלם  שלא  לעיסוק  פנייה  שמשמעה 
לעסוק  לו  שהיה  חולין,  עצמו  “עשה  רש”י:  כדברי 

תחלה בנטיעה אחרת”. 
מעידה חמורה זו אומרת דרשני. 

שנכשלו  נעלות  דמויות  מעט  לא  מתעדת  התורה 
במגוון חטאים – אם בכעס, אם בכבוד, אם בענייני 
מוצאים  אנו  שבו  היחיד  המקום  ואולם,  אישות. 
להשוואה  א  ע,  סנהדרין  עי’   – )מפורשת  מעידה 
בעניין  גדול  אדם  של  הראשון(  אדם  לבין  ֹנח  בין 

השכרות הוא בֹנח אחר המבול. 
נשאלת אפוא השאלה: מה ראה אותו צדיק להיכשל 

במעשה זה?
ֹנח כצדיק פאסיבי

שהתשובה  דומה 
באופיו  מונחת  לכך 
ֹנח  ֹנח.  של  הייחודי 
“איש  אמנם  היה 
צדיק”, אך חז”ל כידוע 
לצדקותו  מתייחסים 
של  גדושה  במידה 
ת  ו י ט נ ל ו ו י ב מ א
א(.  קח,  )סנהדרין 
ניתן לומר  בתמציות, 
לצו  )המציית  שצדיק 
הא-ל( היה, אך חסיד 
למען  ויוזם  )הפועל 
לא  יח(  פרק  ישרים,  מסילת  עי’  הא-ל;  רצון  קיום 

היה.

על  מבול  להביא  כוותו  את  לֹנח  מבשר  הקב”ה 
)ו,  ַחִּיים”  רּוַח  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל-ָּבָׂשר  “ְלַׁשֵחת  הארץ, 
ֹנח אינו עושה מאומה.  יז(. בניגוד לאברהם אבינו, 
הוא אינו בא בטענות ובדיון למען דורו, ומקבל את 
הגזירה כעובדה מוגמרת )בספר הזוהר, ויקרא יד, ב, 
מבואר שמסיבה זו נקרא המבול על שם ֹנח: “ֵמי ֹנַח” 

)ישעיהו נד, ט((.
ֹנח אכן מציית בקפדנות להוראות המפורטות שנותן 
מדגישה  התורה  התיבה.  בניין  בעניין  הקב”ה  לו 
ה;  )ז,  ה’”  ִצָּוהּו  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ֹנַח  “ַוַּיַעׂש  זאת פעמיים: 
להיכנס  הזמן  מגיע  כאשר  ואולם,  כב(.  ו,  גם  עי’ 
לתיבה, ובהיעדר ציווי מפורש על כך, חז”ל מעירים 
שֹנח התקשה להיכנס פנימה, ולא עשה כן עד שמי 

המבול איימו עליו להטביעו )רש”י ז, ז(. 
מי  של  מצבם  את  לחקור  רבות  טורח  ֹנח  בהמשך, 
וכאשר  העורב,  את  משלח  הוא  כך  לשם  המבול. 
ניסיונו זה נכשל הוא שולח את היונה שלש פעמים, 
יא(.  )ח,  ָהָאֶרץ”  ֵמַעל  ַהַּמִים  ַקּלּו  “ִּכי  שמגלה  עד 
במפתיע, ֹנח אינו עושה מאומה עם גילויו זה. הוא 
ַאָּתה,   – ַהֵּתָבה  ִמן  “ֵצא  הא-ל:  לצו  ממתין  יושב 

ְוִאְׁשְּתָך ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך” )ח, טז(.

הוא  הכתוב,  מן  שעולה  כפי  ֹנח,  של  דמותו  ציור 
השם  את  היטב  ההולם  ציור   – פאסיבי  צדיק  של 
ל”צדיק  האבטיפוס  היה  ֹנח  מנוחה(.  )מלשון  “ֹנח” 

המציית”, ניגוד מוחלט ל”צדיק היוזם”. 
כן עולה מדברי חכמים, המשווים בהקשר הזה בין ֹנח 
לבין אברהם: “’את הא-להים התהלך נח’ )ו, ט( – ר’ 
יהודה ור’ נחמיה. ר’ יהודה אמר: משל למלך, שהיו 
לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. אמר לקטן: ‘הלך 
אברהם  כך,  לפני’.  והלך  ‘בוא  לגדול:  ואמר  עמי’, 
)יז א(.  שהיה כוחו יפה, ‘התהלך לפני והיה תמים’ 
אבל נח, שהיה כוחו רע, ‘את הא-להים התהלך נח’” 

)בראשית רבה ל, י(.
יש בהחלט מעלה לתכונת הצייתנות הטהורה, בדרך 
ואולם,  קיפאון.  של  במחיר  גם  יראה  של  עבודה 
לדרך זו יש גם חולשה מובהקת, והיא שהביאה את 

פרשת השבוע    | הרב יהושע פפר - רב ודיין, ר”מ בישיבת חדוות התורה

תיבת נֹח: צדקות פאסיבית ואקטיבית

פ

המשך בעמוד 7 צילום: ויקיפדיה

נטיעת הכרם והשכרות שבעטיה מסמלות 
בריחה מן האתגר שהושם לפתחו
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צילום: ויקיפדיה

תמימה”  ה”תורה  בעל  עפשטיין,  ברוך 
ובין  היה,  מוולאזין  הנצי”ב  של  אחינו 
זכרונותיו מתאר “מקרה נפלא אשר היסב 

לי הוראה אחת יקרה בחיים”, וכך סיפר: 

אני כדרכי עומד לפניו בשעה הקבועה לו לעריכת 
כרגיל  עמדתי  ותכונת  ושלוחם,  וסדורם  מכתבים 
היתה במערכה כזו: הוא יושב על כסאו אל שולחן 
כפוף  עומד  ואני  נמרץ,  ברגש  וכותב  הכתיבה 
ערוכים  ופני  ההוא,  השלחן  קצה  אל  גווי  למחצה, 
ובכל  ידי,  אגרופי  על  נשענות  ולחיי  מושבו,  לצד 
אני  רעיוני  תפיסת  תוקף  ובכל  שלי  הראות  חוש 
הוא  איך  ומתבונן  משגיח  וסוקר,  ומביט  צופה 
על  עליו  טוב  ולבו  אחד,  אחר  אחד  מכתבים  עורך 
אשר  התכנית  ולפי  רוחו  לפי  המכתבים  נערכו  כי 
התווה לו ברעיונו. כי היה רגיל לומר אשר לעריכת 
זמנית  הצלחה  דרושה  והחפץ  הרצון  לפי  מכתבים 
כי שלמות  יען  ומומחה,  מצויין  היותר  להסופר  גם 
כותבו  על  בנוח  רק  לצאת  יכול  ושכלולו  המכתב 
שונות,  וסבות  מאורעות  ולרגלי  וטובה.  נכונה  רוח 
ומקרים ומעמדים שונים בחיי האדם, לא תמיד רוח 

כזו באנוש, ולא בידים יושג.
אנשים  לפני  זאת  דעתו  שחווה  בעת  אחת,  פעם 
אשר כתרוהו, ואני באותו מעמד, אספתי און בנפשי 
קצת,  רועד  ובקול  אליו,  ואגש  ואומץ  עוז  ואלבוש 
אמרתי לו: “אולי אפשר לפרש על פי רעיון זה את 
היה  יהודה  בן  “איסי  )סז.(  בגיטין  התלמוד  לשון 
מונה שבחם של חכמים, וכשבא לספר בשבחו של 
ר’ יהודה אמר: רבי יהודה חכם לכשירצה”, וקשה מה 
זו היא בכל החכמים,  וגם כי תכונה  זה,  שבח הוא 

שכשמתיישבים היטב ובמתינות חכמים.
אך לפי הנחת דודי )כה היו דברי( שלא בכל פעם 
ובשכלול  טעם  בטוב  דבריו  לכוון  אדם  שרוצה 
ובסלסול יכול הוא, מפני שלפעמים הוא כפוף ונכרע 
פגעיו  וסבותיו,  מקריו  ותחת  הזמן,  מאורעות  תחת 
ונגעיו, ותחת תלאותיו ודאגותיו וטרדותיו המיגעים 
את מוחו ועוכרים את רוחו ושוללים ממנו היכולת 

זה שבחו של  לפי  בענייני חכמה.  ולהתעסק  לדבר 
ר’ יהודה בזה שהוא היה יוצא מכלל חוקי טבע רוב 
האנשים בעניין זה. הוא היה חכם, כלומר, הוא היה 
מדבר דברי חכמה כל אימת שירצה, וכל מעצר לא 
לו  יעמדו  לא  הזמן  מנגעי  ונגע  פגע  וכל  עצרהו, 
לשטן על רצונו ולא יפריעו בעדו להגות חכמה, וזהו 

באמת שבח גדול.
בגעגועים  אזכור  וזכור  דודי,  לפני  דברי  היו  כה 
גדולים, כי כשמוע דודי את דברי אלה קראני לגשת 
חבק  ידיו  כפות  במלא  נפש,  ובאהבת  לו,  סמוך 
אמר  רצון  מלא  ובלב  רוך  ובנחת  רקתי,  את  ולחץ 
אלי במעמד האנשים אשר היו איתו: “ברוך )כשמי(  
בני  כוונת,  מאוד  יפה  יפה,  כי  טעמך,  וברוך  אתה 

אלהים יחנך!”
הה, מה תהמה לך נפשי, שעה ההיא, שעה חביבה 

ואהובה, אילותי, סגולתי, צפירתי, חייתי, ונחמתי!
ברוך  ר’  של  זכרונותיו   - ברוך”  “מקור  פי  )על 

עפשטיין(

מצב של כתיבה
סיפור לשבת    

ר’
שלמות המכתב ושכלולו יכול לצאת רק 

בנוח על כותבו רוח נכונה וטובה
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נער  קליטת  תהליך   .)Intake( ינטייק 
מעצבן...  די  האמת?  שלם.  טקס  מתמודד. 
כמה  יודע  לא  במקומם  הייתי  אני  אם 
סבלנות הייתה לי לענות על כל השאלות האלה. מה 
עושים ההורים. כמה אתה בקשר אתם. כמה ילדים 
איפה  הילדים.  בין  ממוקם  אתה  איפה  במשפחה. 

למדת. למה השהו אותך.
אינטייק.

עשרות רבות של פעמים ראיינתי נערים בפגישות 
אינטייק, ואף פעם זה לא משעמם. בדרך כלל מרתק. 
ואת השאלה הזאת, איפה אתה ממוקם בין הילדים, 
את השאלה הזאת אני מאד אוהב. אוהב ללמוד ממנה 
ולהתעמק בה. לא. אני לא חושב שנושרים אמורים 
להיות רק בכורים. או רק אחרונים. או רק אמצעיים. 
הוא  המרתק  מיקום.  בכל  לצערנו  לקרות  יכול  זה 
ההתארגנות של הבית סביב הילד הנתון, והדינמיקה 
של  הסטטוס  שינוי  בעקבות  במשפחה  שמתפתחת 

הילד, מילד רגיל לילד מתמודד.

ויש דפוסים שדי חוזרים על עצמם. במשפחות בהן 
נראה במקרים רבים,  הנער המתמודד הוא הבכור, 
הובילו  האב  של  מכיוונו  מידיי  גבוהות  שציפיות 
למשבר של הילד. הדינמיקה המשפחתית במקרים 
אלה עלולה להתפתח לכיוון של להוציא-את-הילד-

מהבית-כדי-שלא-יקלקל-את-אחיו-הקטנים. 
הבית,  את  יעזוב  שהילד  אחרי  כי  טעות!  ]וזו 
שיתפתח  אחריו  הבא  הבן  על  ללחוץ  יחל  האב 
הנער  בהן  במשפחות  הלאה[.  וכן  כשאיפותיו, 
רבים,  במקרים  נראה  בבית,  הקטן  הוא  המתמודד 
הדינמיקה  יתר.  פינוק  בעקבות  התפתח  שהמשבר 
לכיוון  להתפתח  עשויה  אלה  במקרים  המשפחתית 
שיהיה-בקשר-עם-אחיו-הגדול-וגיסתו-לנו- של 
של  דרישות  כי  טעות,  גם  ]וזו  כבר-אין-כח-אליו. 
ילד מפונק לא מסתיימות במעבר לחסותו של האח 

הגדול. לעיתים הן רק מתגברות[. 
היופי  כל  וזה  אחרים,  דפוסים  גם  שיש  ברור 

שבאינטייק. תמיד מעניין. שמיני מתוך שנים-עשר, 
האחות  למכביר,  סנדוויצ’ים  אחיות,  לארבע  בכור 
מתמיד  שמתחתיו  האח  הדרך,  מן  ירדה  שמעליו 
רציני, הוא הרביעי אבל שניים מאחיו הגדולים לקו 
עלולה  הנשירה  הדרך.  זו  על  הלאה  וכן  בנפשם, 
להתרחש גם כאשר המשפחה מתארגנת סביב ילד 
מסוים ופשוט ‘שוכחת’ מזה שמעליו, או מתחתיו, או 
לדון. ההורים המותשים  אי אפשר  ארבע מתחתיו. 
בנפשם  די  מוצאים  אינם  וממונית,  פיזית  נפשית, 

לחנך ולטפח ילד נוסף שמתמודד.
קין,  הסוגים.  כל  את  לנו  יש  בראשית  בחומש  גם 
בקטגוריית  ועשיו,  לוט,  של  הבכירה  ישמעאל, 
ולוי, בקטגוריית האמצעיים.  הבכורים. חם, שמעון 
כנען בקטגוריית הקטנים. ובכמה מקרים אנו רואים 
שהאבות היו עסוקים מאד בשאלת המיקום: יעקב 
ראשם  על  הידיים  שיכול  הבכורה,  במכירת  ועשיו 
לראובן  יעקב  של  ברכותיו  ומנשה,  אפרים  של 
ויהודה. מעניין לראות שלאחר שחם עשה את מה 
שעשה, נח בוחר לקרוא לו ‘בנו הקטן’ למרות שהיה 
תקווה  מעיין  הייתה  אולי  רש”י(.  )ראו  האמצעי 
ללמוד  הצליח  שלא  שמי  אלו  במילים  ושאיפה 
צניעות וגבולות מאח אחד שמעליו, אולי יצליח, או 
היה מצליח, אילו היה מתחת לשני אחים שיודעים 
לחרוץ  יכול  מיקום  לדעת.  אין  בצניעות.  להתנהג 

גורלות חינוכיות.
ואנחנו? מה הסיפור שלנו עם המיקום של ילדנו? לא 
רק במקומם במשפחה, אלא בדרכם, ב”מקום” שבו 

מזווית אישית   | נתי בקר - עובד סוציאלי בישיבת “מבקשי השם”

שאלה של מיקום

א
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מה עושים ההורים. כמה אתה בקשר אתם. 
כמה ילדים במשפחה. איפה אתה ממוקם 

בין הילדים

צילום: ויקיפדיה
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“ָּכל ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה, ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב 
ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ּכֹל” )בראשית ט, ג(

עשב,  ירק  אלא  בשר,  הראשון  לאדם  הרשיתי  “שלא 
ולכם - כירק עשב שהפקרתי לאדם הראשון נתתי לכם 

את כל” )פירוש רש”י, על פי הגמ’ בסנהדרין נט, ב(
לפעילותם  התוודענו  החדשה,  השנה  פתח 
בעלי-החיים,  זכויות  ארגוני  של  הנמרצת 
ידי  על  ה”כפרות”  מנהג  נגד  במאבקם 
תרנגולות. פעולות המחאה של ארגונים אלו נערכו 
במידה  ואגרסיביות,  אלימות  בדרכים  אחת  לא 
בשמם  אשר  החמלה  רגשי  על  כבד  צל  המטילה 
ואף מעוררת את הספק שמא הדאגה  הם פועלים, 
המוסרית  ההבחנה  לטשטוש  גורמת  החיים  לבעלי 
לבין  כלפיו,  המוסריות  והחובות  אדם  זכויות  בין 

זכויות בעלי-חיים אחרים.
ומכל מקום, ראוי לנו לדון בשאלה נכבדה זו: מהי 
שבנטילת  המוסריות  למידת  באשר  ההלכה  עמדת 
הלכה  כי  לנו  ברי  אמנם  בשר?  אכילת  לשם  חיים 
למעשה - אכילת בשר מותרת. יתירה מזו, לא מעט 
ממצוות תורתנו הקדושה לא מתקיימות אלא על ידי 
אכילת בשר ונטילת החיים הכרוכה בעקבותיה. ואף 
על פי כן, עדיין יש מקום לבחון, האם מצב-עניינים 
זה, בו האדם נוטל חיי בהמה כדי לזון את גופו, הוא 
או שמא  המצב האידאלי מנקודת המבט התורנית, 
גם אם הדבר מותר, ואפילו לכתחילה, אין זאת אלא 

בגבולות  הכרה  מתוך 
של  המוסרית  ההכרה 
עתה,  לעת  בני-האדם, 
התורני  האידאל  בעוד 
למניעה  חותר  המושלם 
נטילת  מכל  מוחלטת 

חיים באשר הם.
מאוד  העסיקה  זו  שאלה 
הראשונים  רבותינו  את 
נסובים  ודבריהם  ז”ל, 
חכמינו  דברי  סביב 
שלא  לברכה,  זכרונם 
בשר  אכילת  הותרה 

הרמב”ן  מדברי  המבול.  אחר  עד  הראשון,  לאדם 
אדם  של  הימנעותו  שאכן  עולה  כט(  א,  )בראשית 
בעלי  של  ממעלתם  נובעת  בשר  מאכילת  הראשון 
מעלה  קצת  להם  “ויש  נפש,  בעלי  שהם  החיים, 
ויש  המשכלת,  הנפש  לבעלי  בה  נדמו  בנפשם, 
הצער  מן  ויברחו  ומזוניהם,  בטובתם  בחירה  להם 
אין מן הראוי ליטול את חייהם!  והמיתה”. כלומר, 
“וכאשר  לנח?  בשר  אכילת  הותרה  אפוא,  ומדוע, 
ונגזר  והשחית כל בשר את דרכו על הארץ,  חטאו 
שימותו במבול, ובעבור נח הציל מהם לקיום המין 
- נתן להם רשות לשחוט ולאכול, כי קיומם בעבורו” 

)רמב”ן שם(.

מדברי הרמב”ן יש להסיק כי אמנם בתחילה הייתה 
ונטילת חיים לשם כך, פעולה בלתי- אכילת בשר 
של  קיומם  שכל  כיון  המבול,  שאחר  אלא  ראויה, 
אכילת  האדם, שבה  בזכות  אלא  אינו  החיים  בעלי 
בשרם להיות ראויה וצודקת. האם משמע הדברים 
הוא שהאידאל הראשוני חלף הלך לו? כלומר, האם 
אין עוד מקום לשאיפה מוסרית, החותרת לשוב אל 
חיים  כל  מנטילת  נמנע  האדם  בו  הראשוני,  המצב 
להכריע.  קשה  הרמב”ן  בדברי  מזונו?  להספקת 
במקום אחר )ויקרא כו, ו( הרמב”ן מתאר את המצב 
האידאלי שבו אף בעלי החיים אינם טורפים האחד 
את זולתו ומסתפקים כולם במזון מן הצומח, וקצת 

משמע מדבריו שאף האדם בכלל.
ואולם, דברים המסופקים בלשון הרמב”ן מפורשים 
הם בדבריו של רבי יוסף אלבו, בעל “ספר העיקרים” 
בעל- הריגת  לדבריו,  טו(.  פרק  שלישי,  )מאמר 
אכזרית  פעולה  אכן  היא  בשרו  אכילת  לשם  חי 
זו  האדם!  של  נפשו  על  רעה  תכונה  המשפיעה 
הסיבה לכך שנאסרה אכילת בשר על אדם הראשון. 
גבוה  מחיר  גבתה  זו  נעלה  מוסרית  שדרישה  אלא 
מדי: היא גרמה לטשטוש ההבחנה בין אדם לבעל-
חי, ובלבול זה הוא שהביא את קין להרוג את הבל 
החיים(.  בעלי  לזכויות  האירגונים  בפעילי  )היזכרו 

האם ראוי להימנע מאכילת בשר?

ב

אקטואליה    |  יצחק ברוך
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האם אין עוד מקום לשאיפה מוסרית,
בו האדם נמנע מנטילת כל חיים

להספקת מזונו?
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כוחה  על  מחשבות  מזמנת  כולה  נח  רשת 
הארץ  הישחתות  נח,  של  בדורו  חברה.  של 
מקיפה את הכל. דור המבול הוא אב טיפוס 
בפני  לעמוד  לאדם  אפשר  אי  בהם  המקרים  של 
בדור  בסדום,  גם  כך  משחיתה.  חברתית  השפעה 
הפלגה, ובאירועים קטנים יותר לאורך הפרשה )עי’ 

‘’מן הארץ ההיא יצא אשור’’ במדרש, ועוד(.
מכלל לאו אתה לומד הן, על כוחה המיטיב של חברה 
כשהיא מגוייסת להיטיב: אם וכאשר זה קורה, כולם 

מגוייסים להיטיב. אלא שלרוב, לצערנו, אין זה כך.
במדבר  יתנני  “מי  מתנבא  )ט,א(  ירמיהו  הנביא 
כי  מאתם,  ואלכה  עמי  את  ואעזבה  ארחים  מלון 
כלם מנאפים עצרת בוגדים”. אין זה אומר שכולם, 
התארגנות  ישנן  אלא  הוא,  חוטא  לעצמו,  אחד  כל 
כנסיה שלא  בוגדים.  עצרת  חטא:  לשם  והתאספות 
לשם שמים. במצב כזה יש ללכת למדבר, לנתק מגע 

עם החברה המושחתת והמשחיתה. 
וכך גם דורש הרמב”ם בדבריו הידועים )דעות פ”ו(: 
“אם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן 
נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמנינו, או שאינו יכול 
ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או 
ישב  שנאמר  כעניין  יחידי,  לבדו  ישב  החולי,  מפני 
מניחים  שאין  וחטאים  רעים  היו  ואם  וידום.  בדד 
עימהן  נתערב  כן  אם  אלא  במדינה  לישב  אותו 
ואל  ולמדברות  לחוחים  יצא  הרע,  במנהגם  ונוהג 
ינהיג עצמו בדרך חטאים. כמעיין שנאמר ‘’מי יתנני 

במדבר מלון אורחים’’. 
אלא שתמיהה בולטת ישנה למקרא הדברים הללו, 
עד  המפורסמות  מן  עצמו.  הרמב”ם  של  מהנהגתו 
מנהיגם  ובמקומו.  בימיו  מעורב  הרמב’’ם  היה  כמה 
לא  המלוכה.  ארמון  של  ורופאו  מצרים  יהודי  של 
יחידי’’, למרות  ‘’ישב לבדו  וגם לא  יצא למדבריות, 
דומה,  באופן  מגונה.  בזמנו  המדינות  כל  שמנהג 
יתנני’’  ‘’מי  מהו  ירמיהו:  נבואת  על  לשאול  אפשר 

זה? מה מנע ממנו מלצאת למלון אורחים במדבר?
ר’ נחמן מברסלב כתב בעניין דומה )ליקוטי מוהר’’ן 
ה’ רק  “’אחד היה אברהם’ - שאברהם עבד  קמא(: 
יחידי  רק  שהוא  בדעתו  אחד שחשב  שהיה  ידי  על 
בעולם... וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת ה’, אי אפשר 
לו לכנוס כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם 

כי אם הוא לבדו יחידי בעולם ולא יסתכל על שום 
אדם המונעו...”. בדבריו מצביע ר’ נחמן על מישור 
רעה,  חברה  רק  לא  והחברה:  היחיד  ביחסי  נוסף 
‘’עצרת בוגדים’’, עשויה להזיק ליחיד, אלא כל חברה 
מן  החברה  דורשת  טיבה,  מעצם  כך.  לשם  עשויה 
מכך.  להימנע  ה’’’  בעבודת  ‘’לכנוס  המבקש  היחיד 
ברמז,  או  ברורה  באמירה  בעקיפין,  או  במישרין 
ואפילו עם הקרובים לאדם עצמו: משפחתו המיידית. 
כמו אברהם, העצה היעוצה היא להיות ‘’אחד’’. יחידי 
בעולם. אלא שמקום אחר בכתביו של ר’ נחמן מלמד 
ולהתנתק  כפשוטם,  לדברים  להתייחס  הכרח  שאין 
מן החברה בפועל. אם כנים הדברים, ניתן להבין כך 

גם את דבריהם של ירמיהו והרמב’’ם.

וכך דבריו בשיחות הר’’ן )ט’’ז(: “דע שיכולין לצעוק 
ישמע  ולא  מאוד  גדולה  בצעקה  דקה  דממה  בקול 
שום אדם כלל רק הצעקה היא בקול דממה דקה וזה 

יוכל כל אדם”.
של  במחיצתה  גם  אחד’’,  ‘’להיות  להתבודד,  אפשר 

חברה. אפשר אפילו לצעוק בלא שישמע אף אדם.
אולי,  שתיעשה,  יכול  משחיתה  מחברה  היציאה 

לפעמים, על ידי מצב תודעתי מתאים. 
חברים,  קבוצת  זו  אם  )בין  החברה  של  השפעתה 
יכולתו  הבודד,  התלמיד  על  וכו’(  משפחה  כיתה, 
להגדיר עצמו בעזרתה ומולה, להפוך לאיש עצמאי, 
המסעיר  העניין  אולי  היא  מובל,  ולהיות  להוביל 
במשפחתו.  וילד  ספר  בבית  תלמיד  בחיי  ביותר 
למקרא הדברים של ר’ נחמן הלב תוהה על המקום 
בו יכול היחיד, תלמיד צעיר או מבוגר, להישמר מפני 
השפעה רעה, להיות פתוח להשפעה טובה ולהשפיע 
האפשרות  ועל  אחד’’,  ‘’להיות  היכולת  על  בעצמו. 
‘’לצעוק בקול דממה דקה’’ בסביבה רועשת: כיתה, 

קבוצה או חדר ילדים בבית. 
לשם  דרוש  מה  לחשוב  כמחנכים,  כהורים,  ועלינו 
במציאות,  מתגשמות  אלה  מאפשרויות  כמה  כך? 
לבחינת  במעט,  ולו  להתקרב,  להם  ולעזור  והיכן? 

“אחד היה אברהם”.

חינוך    |  בניהו טבילה  - מפקח בחינוך החרדי,  משרד החינוך

פ
כוחה של חברה

אפשר להתבודד, ‘’להיות אחד’’,
גם במחיצתה של חברה. אפשר אפילו 

לצעוק בלא שישמע אף אדם
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לבנות  האתגר  מול  ושממה,  חורבן  מול  לחטא.  ֹנח 
חסר  ֹנח  עמד  הטפחות,  ועד  המסד  מן  חדש  עולם 
נטיעת  דרך,  לו  שיורה  א-להי  צו  בהיעדר  אונים. 
מן  בריחה  מסמלות  שבעטיה  והשכרות  הכרם 
הדרושה  היוזמה  במקום  לפתחו.  שהושם  האתגר 
לחידוש העולם, בחר ֹנח – נכשל ֹנח – בפאסיביות 

האולטימטיבית של שכרות.
תיבת ֹנח

ָנא  ִשְׁמִעי  “ָלֵכן  היין:  תולדת  בהכרח  אינה  שכרות 
ֹזאת ֲעִנָיּה, ּוְשֻׁכַרת ְוֹלא ִמָיִּין” )ישעיהו נא, כא(. 

הרעיון של “תיבת ֹנח”, ספינת הצלה רוחנית המגנה 
מפני ים רועש וגועש של רשות הרבים, הינו אתוס 
מכונן בעולם הישיבות. חלילה לזלזל בו. עם זאת, 

המשל אינו מדייק בתיאור הנמשל. 

תיבת ֹנח היוותה מגן פאסיבי בלבד. הישיבה אמנם 
מגנה על תלמידיה, אך לא בפאסיביות גרידא, כי אם 
בבניית תוכן פנימי המחשל ומחסן מפני החוץ. היא 
אבינו,  אברהם  של  מורשתו  את  להמשיך  מקפידה 

את “כוחו היפה”, “התהלך לפני והיה תמים”.
עדינה  הינה  התכונות  שתי  בין  האיזון  מלאכת 
לעיניים  היא  נתונה  הציבורי  במישור  ומורכבת. 
הפרטי  במישור  ואילו  הדור.  חכמי  של  הפקוחות 
על כל אדם לחשבן חשבונו של עולם, לבחון היכן 
היזמות,  עליה  עדיפה  היכן  ההסתגרות,  לו  ראויה 
והיכן – כנראה בדרך כלל – עליו לתפוס בזו, ומזו 
לא להניח את ידו. נדמה, לעתים, כי בפנינו מונחת 
ההזדמנות לבנות עולם. מול אתגר זה אל לנו להיות 

שיכורים ולא מיין.

הם נמצאים, בדרך שבה הם צריכים ללכת, אותם 
ילדנו במטרה  ולחצים שאנו מפעילים על  דרישות 
שיתפתחו ‘כפי דרכנו’ ולא ‘כפי דרכו’? ד”ר עלי כץ 
מסביר בספרו המומלץ ‘אינטליגנציה אבהית’ שכיוון 
שציפיות האב מבנו מבוססות על פנטזיה שיהיה מה 
שקיווינו להיות בעצמנו ולא כל-כך הצלחנו, עלינו 
להבין שלא הצלחנו כי זה פשוט לא מתאים לנו ולא 
בנפשנו  כלומר,  שלנו.  ל”מיקום”   – לתחומנו  שייך 
משוטטת מחשבה דמיונית שלמעשה אנו מתאימים 

שמסיבות  מכיוון  אך  תחום,  בכל  להצליח  וראויים 
מסוימות, טכניות ביסודן, לא הצלחנו להגשים את 
את  עבורנו  להשלים  ילדינו  של  מחובתם  עצמנו, 
היא!  ולא  שנכשלנו.  היכן  ולהצליח  חיינו  משימת 
עלינו להפנים שאנו בעצמנו איננו מושלמים ואיננו 
אמורים להיות מושלמים, ומשכך, מידת הלחץ שאנו 

מפעילים על ילדינו שלא בצדק, תרד פלאים.
לתת מקום ל”מיקום”.

כיון שכך, הכרח היה להתיר את אכילת בשר בעלי 
בדרגתו  ההכרה  תיפגם  לא  שחלילה  כדי  החיים, 

העליונה של האדם.
על בסיס דברים אלו, ודברים רבים אחרים מרבותינו 
הראשונים, ערוכה מסתו החשובה של רבי אברהם 
והשלום”,  הצמחונות  “חזון  זצ”ל,  קוק  הכהן  יצחק 
האידאל  בין  ההבחנה  הוא  בה  המרכזי  שהרעיון 
נטילת  מכל  נמנע  אדם  פיו  שעל  המושלם,  הסופי, 
חיים באשר היא, לבין המצב הריאלי בו אנו חיים, 
וזכויותיו  מעלתו  בין  ברור  חיץ  לשים  עלינו  ובו 
המוסריות של האדם ודרגתם של שאר בעלי החיים.

ניתנה  העליונה,  המוסרית  לשאיפה  וסימן  כשריד 
יש משום הכרה בפגם  כיסוי הדם, שבה  ִמצַות  לנו 
המוסרי העקרוני שבנטילת חיים לצרכי תזונה, ובשל 
כך היא אמורה דווקא בדם חיה ועוף. אלו בעלי חיים 
חופשיים שקיומם אינו תלוי באדם, והריגתם לצרכינו 

מלווה ברגש בושה המתבטא בכיסוי הדם, בעוד חיי 
הבהמה  לחיי  האדם  ודאגת  באדם,  תלויים  הבהמה 
באה כתמורה לנטילתם בבוא העת )חזון הצמחונות, 

אות טז, על פי פירוש הטור הארוך לויקרא יז, יג(.
הרב קוק עומד שם )אות יא( גם על הערה חשובה 
באדם  הנטוע  טבעי  מוסר-כליות  לעתים  ביותר: 
וטובתם  לשלומם  יתירה  דאגה  לדאוג  אותו  מביא 
של בעלי החיים, בעוד הנהגתו עם בני אדם אחרים 
מושחתת עד היסוד. בכך הוא משקיט את מצפונו, 
בנתבו את רגשותיו אלי בעלי חיים. בשל הסטייה 
האפשרית הזו, יש להיזהר מאוד שלא לטשטש את 
הפער המהותי בין ערכם של חיי אדם לערכם של 
את  במובהק  התורה  התירה  כך  בשל  אחרים.  חיי 
דרישה  להציב  שלא  כדי  בעלי-חיים,  בשר  אכילת 
מוסרית מופרזת, שסוף דבר תוביל לזילות בקדושת 

חיי האדם.
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אגודה  של  השידוכים  משרד 
משרדיו  את  חנך  “גפנים”,  אח”ת, 
בירושלים. משרד  בשדרות הרצל 
השידוכים מיועד לסטודנטים/יות 

ובחורים עובדים. להרשמה:
את  סירקו  או   goo.gl/DEgxgj

הברקוד בצד.

את  אלו  בימים  פתחה  ובינתכם”  “חכמתכם  תכנית 
לימודי המחזור השני. רבנים ות”ח יעסקו ויעמיקו 
כגון  המודרנים,  החיים  של  היסוד  בסוגיות  חקר 
כלכלה, לאומיות, מדינה ועוד, לאורה ובדרכה של 

תורה ובלימוד מקצועי מקיף.

מה חדש?    

יו”ל על ידי אגודה אח”ת - האגודה לאחריות חברתית תורנית.
aguda.achat@gmail.com :לקבלת העלון, פרסום ויצירת קשר

לפרטים והרשמה: בין השעות 10:00-15:00
02-580-00-88

קורס אנגלית בסיסית של 14 מפגשים 
למעוניינים קורס המשך מקצועי

מבחנים, ספרי לימוד מותאמים ופרסים 
לילדים שעוברים את החוג בהצלחה

המחיר מסובסד למס' קבוצות מצומצם

כניסה לחוג מותנית באישור הוועדה

נפתחת קבוצה לילדים 
 במחיר מסובסד

לילדי כיתות ג'-ו'

יידעו
אנגלית!

והילדים 
שלכם

רק שעה ורבע, פעם
בשבוע בשעות אחה"צ 

לשיעור
₪ 15רק

בסיסית  אנגלית  חוגי  פותח  המרכז ללימודי אנגלית 
מקווים  בכך  ואלעד.  שמש  בית  בביתר,  לילדים 
שיסייעו  לילדים  בסיסיים  כלים  להקנות  במרכז 

בידיהם בעתיד.
להרשמה: 02-580-00-88

הקורס ליזמות חברתית של אגודה אח”ת יוצא לדרך, 
ולקבל  מועמדות  להגיש  מוזמנים  צעירים  יזמים 
כלים חזקים לקידום יוזמות, ידע בהנעת תהליכים, 

ויצירת קשרים עם מעצבי מדיניות.
contact@aguda-achat.org.il :להרשמה

העלון יצא לאור בסיוע קרן תקווה

עיצוב גרפי: סטודיוליטל | 052-8366515


